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Introducere
Ideea și motivația realizării acestei lucrări a venit
din experiența acumulată în ultimii opt ani în care am
îmbinat studiul sociologiei și al asistenței sociale cu
practica în domeniul cercetării sociale și lucrul în cadrul
mai multor organizații non-profit. Organizațiile cu care am
colaborat în ultimii ani au întâmpinat provocări datorate
unor schimbări venite din mediul intern dar mai ales din
mediul extern, principala problemă cu care au fost nevoite
să se confrunte fiind instabilitatea în ceea ce privește
disponibilitatea finanțărilor. În această lucrare mi-am
propus să studiez efectelor acestor incidente critice, care
produc schimbări bruște în cadrul organizațiilor, a modului
de abordare a acestora din partea organizațiilor, dar și să
identific soluții care să sprijine organizațiile în a se adapta
cu mai multă ușurință acestor schimbări, în a-și reduce
dependența față de finanțări externe sau față de alți factori
ce pot perturba activitatea acestora. Acest demers de
cercetare are ca scop avansarea nivelului de cunoaștere în
domeniul schimbării și dezvoltării organizaționale, în mod
specific printr-o analiză critică a literaturii la zi din acest
domeniu, prin descrierea contextului în care își desfășoară
activitatea organizația studiată și prin analiza unui ONG
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care oferă servicii sociale și care își îndeplinește scopul
prin implementarea de proiecte cu finanțare externă.
Dezvoltarea

organizațională

reprezintă

un

domeniu cu un grad foarte mare de aplicabilitate practică,
fiind util oricărui tip de organizație și oferind resorturile
necesare evoluției acesteia. Studiul schimbărilor ce au loc
în cadrul unei organizații implică studierea organizației
dintr-o perspectivă dinamică, atât prin interogarea
conducătorilor și angajaților organizației cu privire la
evenimentele petrecute în interiorul acesteia, cât și prin
studierea contextului extern căruia organizația a trebuit să
îi facă față și să i se adapteze. Schimbarea poate fi
planificată sau determinată de unele incidente, interne sau
externe, care forțează luarea unor decizii ce schimbă
mersul organizației astfel încât aceasta să se adapteze
noilor situații.
Dezvoltarea organizațională trebuie să fie o
preocupare constantă pentru toate organizațiile, indiferent
de mediul în care activează, de scopul sau de tipul acestora.
Dezvoltarea organizațională este, conform lui Beckhard
„un efort planificat, care cuprinde întreaga organizație, ce
are ca scop creșterea eficacității și îmbunătățirea stării
generale a organizației,

prin

implementarea unor
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intervenții în procesele organizației, utilizând cunoștințe
din domeniul științelor comportamentale” (1969). Această
definiție subliniază importanța pe care dezvoltarea
organizațională trebuie să o aibă în cadrul fiecărei
organizații, fie printr-un efort continuu de dezvoltare, fie
prin intervenții periodice de calibrare a proceselor din
cadrul acestora.
Unul dintre principalele modele de schimbare
organizațională este cel dezvoltat de Lewin (1946), și
anume cercetarea-acțiune.

Lewin

argumentează că

cercetarea pentru practica socială trebuie să ia forma unui
demers integrat în toate disciplinele sociale și ar trebui să
se preocupe de „două tipuri diferite de întrebări, respectiv
studiul legilor generale (…) și diagnoza situațiilor
specifice” (1946, p. 36). Modelul propus de Lewin este
încă utilizat în diverse forme, acesta fiind îmbunătățit și
modificat de diverși autori care i-au dat înțelesuri și
utilități diferite, dar care gravitează în jurul acelorași
puncte comune (Dickens & Watkins, 1999; Fisher, 2003).
Un alt model de schimbare organizațională care
poate fi privit de asemenea ca un cadru conceptual și ca un
proces care ghidează schimbarea, ce provine din
construcționismul social, este ancheta apreciativă. Acest
3

model ține cont de ceea ce este bine într-o organizație și
încearcă să potențeze acele momente de succes trăite de
aceasta (Ș. Cojocaru & Brăgaru, 2012). Conceptul de
anchetă apreciativă a fost dezvoltat ca răspuns la modelul
cercetării acțiune, propunând un alt punct de vedere, și
anume

concentrarea

pe

lucrurile

pozitive dintr-o

organizație, și nu pe probleme, așa cum propunea Lewin.
Cu toate că cercetarea acțiune a rămas, conform lui Bushe
(1995), „piatra de hotar” a dezvoltării organizaționale,
aceasta s-a aflat, în ultimele două zeci de ani, din ce în ce
mai mult sub semnul anchetei apreciative (D. Cojocaru,
2012).
Pentru

a

sublinia

importanța

dezvoltării

organizaționale, pentru a arăta rolul organizațiilor nonguvernamentale și pentru a plasa această lucrare în context,
partea practică a acestei lucrări analizează cererea și oferta
de servicii sociale din România, subliniind existența unor
grupuri

vulnerabile

pentru

care

există

diferențe

semnificative între nevoia populației și capacitata
serviciilor adresate acesteia. Dacă pentru copii, spre
exemplu, care reprezintă 17,1% dintre persoanele
considerate vulnerabile, serviciile specifice dețin o
pondere de 51,4, în timp ce pentru persoanele în risc de
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sărăcie, care reprezintă 35% din totalul populației
considerate vulnerabile, serviciile specifice dețin o
pondere de doar 3,1%. Aceste disproporționalități se
regăsesc atât la nivel național, cât și în analizele pe medii
de rezidență sau regiuni. Datele analizate și prezentate în
această secțiune demonstrează nevoia și importanța
organizațiilor care oferă servicii sociale, cât și nevoia de
finanțare a acestora.
Organizațiile

non-profit

din

România

s-au

confruntat, în ultimii ani, cu schimbări importante în ceea
ce privește mediul în care acestea funcționează. Una dintre
aceste schimbări este reprezentată de disponibilitatea
finanțării. Nu toate organizațiile non-profit s-au confruntat
cu schimbări cauzate de variații ale disponibilității
finanțării, multe având donatori constanți, însă cele care
mi-au atras atenția, dintre care una face obiectul acestui
studiu, sunt ONG-urile care s-au dezvoltat prin oferirea
unor servicii sociale implementând diverse proiecte.
România a beneficiat în ultimii 11 ani de o
multitudine de linii de finanțare destinate dezvoltării
sociale, în cadrul a două mari programe operaționale,
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 și Programul Operațional Capital
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Uman 2014-2020. Au existat și sunt încă disponibile și alte
tipuri de finanțări precum Granturile Spațiului Economic
European (SEE) și Granturile Norvegiene, sau cele oferite
de Guvernul României, pe lângă cele mai mici, oferite de
diverse fundații naționale sau internaționale.

Aceste

finanțări au contribuit într-o măsură mai mare sau mai
mică la ameliorarea unor aspecte problematice ale
societății românești și au fost destinate atât instituțiilor
publice, cât și ONG-urilor și chiar societăților comerciale.
Pentru analiza organizației am utilizat cadrul de
analiză propus de World Learning, Analiza Instituțională
Participativă (AIP) (World Learning), pe care l-am adaptat
astfel încât să răspundă nevoilor cercetării mele și să fie
aplicabil organizației studiate. Cercetarea a constat într-un
studiu de caz în care am utilizat, ca metode de culegere a
datelor, interviul semi-structurat, observația participativă
și documentarea, toate acestea permițându-mi să culeg
datele relevante pentru o analiză complexă a organizației.
Pentru a duce mai departe demersul întreprins,
pentru a da o valoare practică mai departe de această teză,
rezultatelor studiului întreprins, am făcut cunoscute atât
rezultatele, cât și concluziile de mai jos, conducerii și
angajaților organizației în cadrul căreia am realizat
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cercetarea. Discutarea rezultatelor, a concluziilor și chiar
realizarea unui demers practic de dezvoltare în cadrul
organizației face parte din procesul de schimbare
organizațională de tip cercetare-acțiune.
Această teză reprezintă analiza complexă a unui
ONG care activează în domeniul social, oferind servicii
sociale prin intermediul implementării unor proiecte, cu
precădere cu finanțare din Fondul Social European. Teza
urmărește să surprindă contextul extern în care activează
organizația, factorii care influențează evoluția acesteia,
atât din interior, cât și externi și, prin apelarea la literatura
de specialitate, să ofere soluții pentru dezvoltarea
organizației în vederea diminuării efectelor incidentelor
viitoare, interne sau externe, ce pot determina schimbări
bruște, neplanificate sau nedorite.

Structura lucrării
Teza de doctorat „Dezvoltarea organizațională în
cadrul organizațiilor non-profit” este o construcție care
urmărește să prezinte modul în care o organizație nonprofit, furnizor de servicii sociale, finanțată în mare
măsură prin proiecte, reușește să se dezvolte, să gestioneze
resurse financiare, materiale și umane într-un context
7

foarte dinamic în care cererea de servicii sociale este
ridicată, însă finanțarea nu este una constantă și
predictibilă. Această lucrare are și un scop practic, oferind
soluții pentru problemele identificate, soluții ce se pot
concretiza într-un plan de dezvoltare organizațională
acționabil.
În

prima parte a lucrării

este prezentată

fundamentarea teoretică a acesteia, care cuprinde
considerații generale despre societatea civilă și despre
organizațiile non-profit care o alcătuiesc. În această parte
a lucrării au fost aduse în discuție schimbarea și
dezvoltarea organizațională, tipuri și modele de schimbare,
efectele și importanța acesteia.
În a doua parte a acestei lucrări este prezentată
metodologia utilizată în realizarea acestui studiu, designul cercetării și instrumentul de evaluare. Cercetarea
realizată este un studiu de caz pentru care datele au fost
culese

cu

ajutorul

interviului

semi-structurat,

a

documentării și a observației participative. În realizarea
acestui studiu am utilizat ca referință un cadru de analiză
dezvoltat de World Learning pe care l-am adaptat astfel
încât să răspundă atât scopului studiului, cât și contextului
și specificului organizației studiate.
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În a treia parte a lucrării este prezentat stadiul
dezvoltării sectorului de servicii sociale din România, atât
prin prezentarea elementelor esențiale ale Programului de
Guvernare 2018-2020 cu privire la acesta, cât și prin
prezentarea și discutarea unor date cantitative care
alcătuiesc o imagine generală a capacității și nevoii de
servicii sociale în România. Datele prezentate în această
parte a lucrării au fost prelucrate prin analiză secundară de
date după raportul „Analiza și evaluarea grupurilor
vulnerabile în vederea stabilirii nevoii de servicii sociale”,
realizat în cadrul proiectului „Implementarea unui sistem
de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii
sociale la nivelul MMJS” implementat în cadrul POCA
2014-2020 de Ministerul Muncii și Justiției Sociale
(MMJS) în parteneriat cu Institutul Național de Cercetări
Economice (INCE) „Costin C. Kirițescu”, Academia
Română, proiect în care am participat în calitate de expert
regional al partenerului INCE pentru coordonarea
culegerii, prelucrării, interpretării și raportării datelor
privind infrastructura socială existentă și cea necesară,
serviciile sociale existente și necesare, sărăcie și sărăcie în
muncă.
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În ultima parte a lucrării este prezentat studiul de
caz realizat în cadrul Asociației Catalactica, studiu ce are
scopul de a evidenția modul în care este gestionată o
organizație non-profit care furnizează servicii sociale și
care are ca principală sursă de venit finanțările puse la
dispoziție de Fondul Social European și gestionate de
Guvernul României prin instituțiile sale. Acest studiu arată,
impactul pe care îl are discontinuitatea finanțării
proiectelor din domeniul social asupra unui ONG, dar și
modul în care acest ONG reușește să gestioneze și să se
adapteze acestor fluctuații. Rezultatul acestui studiu
constă într-o mai bună înțelegere a obstacolelor cu care se
confruntă o astfel de organizație, dar și într-un set de
recomandări care pot fi puse în practică în vederea
dezvoltării organizaționale și obținerii unui grad mai
ridicat de eficiență și de independență.
În finalul acestei teze sunt prezentate concluziile și
recomandările derivate din această cercetare, precum și
limitele și perspectivele viitoare de cercetare. Lista cu
referințe bibliografie conține trimiteri din text, selectate
atât din literatura de specialitate națională, cât și
internațională.
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Anexele

lucrării

cuprind

instrumentele

de

cercetare utilizate.
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